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Abstract 
New technology in the automotive industry is the key to success. Therefore, it is appreciated 

when people come with new design ways to solve problems. This leads to innovation in the 

automotive industry that will lead to better and more environmentally friendly cars. This 

report presents a concept on a pushing counter lever spring which provides the same 

characteristics of force curve as a diaphragm spring in a pressure plate of a car has. 

  

The mechanism is to be used for long-term testing and evaluating clutch pedals. 

The work describes the development process and the manufacture of a prototype. The 

program Creo (CAD / 3D) is largely used to construct the components. As are the 

subprograms Mechanism Design and Simulate to simulate the movement and loads. Excel is a 

great help at the theoretical calculation of the mechanism and to evaluate the theory behind 

the concept. 

 

The result shows how to simulate a diaphragm spring in the pressure plate in a car for long-

term testing of clutch pedals. The goal is to accurately mimic the force curve of a diaphragm 

spring, in order to design better pedals, and thus reduce the weight on the pedals to in turn 

reduce fuel consumption to protect the environment is one of the most important factors of all 

in the automotive industry. 
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Sammanfattning 
 

Ny teknik inom fordonsindustrin är en nyckel till framgång. Därför uppskattas det högt när 

personer kommer med nya konstruktionssätt att lösa problem på. Vilket leder till innovation 

inom bilindustrin som leder till bättre samt mer miljövänligare bilar. Denna rapport redogör 

ett koncept på en tryckande hävarmsfjäder som ger samma karakteristika kraft-vägkurva som 

en membranfjäder i en tryckplatta i en bil har. 

  

Mekanismen är tänkt att användas för att långtidstesta och utvärdera kopplingspedaler.  

Arbetet redogör utvecklingsprocessen för framtagning av en prototyp. Programmet Creo 

(Cad/3D) används till stor del för att konstruera komponenterna. Samt tilläggen Mechanism 

Design och Simulate för att simulera användningen och belastningar. Excel används till stor 

hjälp vid teoretiskt uträkning av mekanismen samt för att utvärdera teorin bakom konceptet. 

 

Resultatet skall visa på hur man kan simulera en membranfjäder i en tryckplatta i en bil för 

långtidstester av kopplingspedaler. Målet är att noggrant efterlikna kraft-vägrelationen av en 

membranfjäder, för att kunna designa bättre pedaler, och därmed minska vikten på pedalerna 

för att i sin tur minska bränsleförbrukningen för att värna om miljön som är en av viktigaste 

faktorerna för alla i fordonsindustrin.     
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Förord 

 

Examensarbetet är det sista momentet i en 3 årig maskiningenjörsutbildning på Högskolan i 

Borås. 

 

Under arbetets gång har vi samarbetat med konstruktionschefen Patrik Lewcun och 

testingenjörerna Stefan Alf och Lennart Tagesson och en del andra personer i utvecklings 

laboratorium på CJ Automotive.  

 

Vi vill tacka CJ Automotive som har tagit emot oss och delat med sig av en fascinerande 

konstruktionsutmaning, information samt data kring problemet för att möjliggöra det här 

examensarbetet.  

 

Vi vill också tacka Michael Tittus som har hjälpt oss med handledning på Högskolan i Borås. 
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1 Introduktion 
Det här projektet utfördes som en examinerande del av en treårig teknisk högskoleutbildning 

inom maskinteknik med inriktning på produktutveckling. 

 

Projektet tog plats på ett laboratorium på företaget CJ Automotive för tester och utvärdering 

av kopplingspedaler där framtagning av en ny testrigg gjordes för kopplingspedaler för 

fordon. Detta för att pedalen ska få samma motkrafts karaktär som en membranfjäder i en 

tryckplatta i ett motordrivet fordon.   

 

Det stora utsläppet från vägtrafiken påverkar oss människor, naturen och klimatet negativt 

genom att det försurar och göder naturen samt förorenar luften. Därför har fordonsindustrin 

stora krav från omvärlden att minska bränsleförbrukningen och ett återkommande önskemål 

är viktminskning av komponenter i ett fordon. CJ Automotive har därför också krav på sig att 

uppnå hållfasthetskraven samtidigt som de håller nere vikten på komponenterna. Genom 

noggrann testutrustning kan bättre designer utvecklas och testas som väger mindre. Därmed 

skulle tillverkaren kunna spara in på materialkostnader samt värna om miljön då pedalen 

väger mindre vilket leder till mindre bränsleförbrukning. 

 

Vid framtagning av en bilkopplingspedal görs det många noggranna tester och 

hållfasthetsberäkningar för att designa den optimala kopplingspedalen till den 

kopplingsanordning som sitter i ett motordrivet fordon. Detta för att försäkra sig om att 

standarden lever upp till bilindustrins krav. Det här är något man har problem med på CJ 

Automotive där man har testat fyra olika typer av mothållslösningar men inte lyckats få 

samma karakteriska kraftkurva som en membranfjäder i en tryckplatta i ett motordrivet fordon 

ger. Därför har de valt att överdimensionera pedalen i konstruktionen för att försäkra sig om 

att pedalen klarar belastningen från bilkopplingsanordningen. Eftersom CJ Automotive 

levererar olika kopplingspedaler till olika bilmärken kan de inte använda sig av hela 

kopplingsanordningen för olika bilmodeller då det inte finns plats på laboratoriet.  

 

CJ Automotive är tvungna att ta fram ett mothåll som ligger över den karakteristika 

kraftkurvan som en membranfjäder har för att kunna säkerställa att pedalerna lever upp till 

hållfasthetskraven, vilket de har gjort. I detta examensarbete är målet att mer noggrant 

efterlikna den specifika kraftkurvan som en tryckplatta belastar pedalen med, och inte ha 

onödigt hög hållfasthetsmariginal på pedalerna. Med hjälp av vår testrigg kommer CJ 

Automotive förhoppningsvis få mer noggrannare testresultat som leder till mer noggrann 

dimensionering av kopplingspedaler. 
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1.1 Företagsbeskrivning 

CJ Automotive grundades 1895 och har mer än 60 års erfarenhet som leverantör till 

fordonsindustrin. Företaget är störst tillverkare av pedalsystem och moduler för personbilar 

och transportfordon i Sverige. På senare tid har de även börjat tillverka handbromsar till de 

största fordonsmodellerna. För smidigare och lättare transport har de även andra avdelningar i 

andra länder som till exempel USA, Tyskland och Kina. Företaget har som utmaning att alltid 

tillämpa den senaste tekniken i olika processer.  

 

1.2 Problembeskrivning 

Mängden bränsleförbrukning hos ett fordon beror på ett flertal faktorer där ett av de mest 

omtalade är viktminskning på komponenter i ett fordon. Ett fordon består av mängder av 

komponenter därför har varje underleverantör krav på sig att minska vikten på dess 

komponenter som levereras.  

 

Ett av kraven ifrån fordonsindustrin är att varje ny pedaldesign ska uthållighetstestas under en 

längre tid. Pedalen ska utvärderas efter att ha varit i drift i minst två miljoner cykler. Detta för 

att försäkra sig om att pedalen inte kommer att slitas ut eller att materialet utmattas i förtid. CJ 

Automotive arbetar aktivt med evaluering av pedaler som tillverkas för att minska vikten på 

de pedaler som levereras. I dagsläget använder företaget enklare mothåll för tester av pedaler. 

Ett mothåll är det samma som en tryckplatta i en kopplingsanordning i ett fordon. 

Tryckplattan består av kåpa, membranfjäder som även kallas för solfjäder, trådring, 

mottryckplatta och tangentialbladfjäder som sitter ihop. Tryckplattan står för överföring av 

kraft från motor till växellådan via kopplingslamellen. Figur 1 nedan illustrerar kraftkurvan av 

en membranfjäder. I en tryckplatta arbetar membranfjäder mellan origo och punkten A (Se 

Figur 1) där punkten A i X-led beskriver ändläget där kopplingen är frikopplad. 

 

 

 
 

 
Figur1. Karakteristisk kraft-vägkurva för en membranfjäder (Thecartech 2010) 
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Här uppstår problemet för att de nuvarande mothållen inte ger samma mothålls-karaktär som 

en tryckplatta i en kopplingsanordning i ett fordon, vilket leder till man inte får ett 

verklighetsbaserat resultat. Enligt Patrik Lewcun 1 har CJ Automotive blivit tvingade till att 

testa sina pedaldesigner till högre krav än vad som krävs för att kunna garantera att designen 

kommer att hålla. I nuläget testar CJ Automotive sina pedaler enligt den linjära linjen B i (Se 

Figur 2), detta för att ligga över den karateriska kraftkurvan för membranfjädern. Det medför 

även en ökning av hållfasthetsmarginal av pedaldesigner. Överskridningen illustreras med det 

blåmarkerade området (Se Figur 2). Om problemet löses med ett noggrant mothåll kan 

pedalerna testas till mer noggranna specifikationer som underlättar designarbetet med fokus 

på bättre konstruerade pedaler. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1Patrik Lewcun Konstruktionschef på CJ Automotive den 24 September 2015 

 

Figur 2. Karakteristisk kraft-vägkurva för en membranfjäder (Thecartech 2010) 
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1.3 Syfte och frågeställningar 

Examenarbetets syfte är att ta fram ett mothåll som har samma karakteristika kraft-vägkurva 

som en membranfjäder i en tryckplatta har samt att kunna testa många olika modeller av 

kopplingspedaler. Målet med arbetet är att designa och utveckla en ny prototyp som hjälper 

CJ Automotive att testa kopplingspedaler till en mer realistisk kraft-vägkurva likt tryckkraften 

som en membranfjäder i en tryckplatta har.  

 

 

De generella kraven för vår prototyp är följande: 

 

 Ej känslig för temperaturförändringar mellan +80 och -40 grader Celsius. 

 Enkelt att kunna justera mothållskraften. 

 Kompakt design, ska vara smidig att använda. 

 Relativt enkel att tillverka, inga avancerade konstruktionsdetaljer.  

 Mothållskraften ska likna kraft-vägkurvan i en membranfjäder i en tryckplatta enligt 

underavsnitt 3.2.6 (Se Figur 11). 

 Kostnadsmedvetet, eftersom det ska byggas på ett flertal testrigg för att testa många 

pedaler samtidigt så får det inte kosta mer än 5000 kr för att bygga prototypen. 
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2 Metod  
I detta avsnitt beskrivs ingående de olika metoder och verktyg som har använts till hjälpmedel 

för detta examensarbete. 

 

2.1 Brainstorming  

Brainstorming är ett begrepp som ofta används vid arbete i en grupp för att samla kreativa 

idéer och problemlösningar. Metoden går ut på att en grupp människor diskuterar fritt under 

en specifik tidsram. Det går ut på att inget förslag får kritiseras eller avbrytas samt att det hela 

måste dokumenteras i form av text eller skisser för att kunna utvärderas (Bergman och Klefsjö 

2007, s. 564). 

 

2.2 Skissning 

Ytterligare en metod är skissning där man kan prova sig fram både två- och tredimensionellt. 

Detta kan vara effektiv metod för att det underlättar kommunikation av tankar och idéer med 

andra. Genom att visualisera sina tankar och idéer till skisser kan det upplevas lättare avgöra 

vad som ska åtgärdas. (Österlin 2010, s. 165). 

 

2.3 Förstudie 

Oftast i en förstudie görs en objektiv problem-analys inför en nyutveckling utav av en 

produkt. Förstudien framställer bakgrundsmaterial om marknad, design och teknik. 

(Johannesson, Persson och Pettersson 2013, s. 119). Men i detta examensarbete tas endast 

hänsyn till design och teknik eftersom vårt koncept och prototyp är mer som ett hjälpande 

verktyg för CJ Automotive  

2.4  CAD-modellering  

Creo Parametric/CAD är ett datorprogram som ger mjöligheten att modellera tredimensionella 

prototyper i ett tidigt skede av arbetet. Det är ett verktyg som används digitalt för att kunna 

analysera, visualisera och simulera produkten i syfte för att ta fram material och 

hållfasthetsegenskaper (Hallberg, 2011). 

  



 

- 7 - 

 

 

3  Teori  
I detta avsnitt kommer vi behandla hur en bilkoppling fungerar mekaniskt. Vi kommer även 

tydliggöra vilken kraft-vägkurva som en membranfjäder i en tryckplatta åstadkommer. Där vi 

kommer också förklara den förväntade mothållets kraft-vägrelation. 

 

Ett annat viktigt moment i teorin kommer handla om vevaxel-teorin som har vart ett 

hjälpverktyg för framtagning av den förväntade mothållet. Tyngdpunkten där kommer ligga 

på likheter mellan tryckplattans kraftkurva samt vevaxelns kolv rörelse. 

 

Framtagningen av det förväntade mothållet följer en produktutvecklingsprocess. I detta avsnitt 

tas det endast upp de punkter som är relevanta för vårt projekt.  

 

3.1 Bilkopplingsteori 

Bilkopplingen är en mekanisk konstruktion som sitter mellan motorn och växellådan. 

Bilkopplingens uppgift är att koppla isär och ihop motorn med växellådan samt att koppla in 

motorns vridmoment mjukt vid växling och start. En kopplings uppgift är även att dämpa 

vibrationer från motorn och skydda växellådan från överbelastning. Principiellt består en 

koppling av ett svänghjul, en tryckplatta, en kopplingslamell och en urkopplare (Se Figur 3). 

 

 
 Figur 3. Ingående delar i en kopplingsanordning (www.ZF.com 2015) 
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3.2 Tryckplatta  

Tryckplattans uppgift är att överföra motormomentet till växelns ingångsaxel via 

kopplingslamellen. Det finns två typer av tryckplattor, tryckmanövrerad och dragmanövrerad 

version som beskrivs noggrannare nedan. En tryckplatta består av kåpa, mottrycksplatta, 

distansbult, membranfjäder, trådring och bladfjäder (Se Figur 4). 

 

3.2.1 Tryckmanövrerad version 

I den tryckmanövrerade versionen har membranfjädern en hög varvtalshållfasthet och detta 

ger en stor motpressningskraft då urkopplingskraften är liten. Membranfjäder frambringar den 

motpressningskraften som behövs för överförningen av vridmomentet. I denna version fästs 

membranfjädern mot kåpan med distansbultar och två trådringar. Trådringarna bestämmer 

membranfjäderns spetskrets. Det finns två olika lägen i den tryckmanövrerade version som 

beskrivs noggranna i underavsnittet nedan. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Figur 4. Ingående delar i en Tryckplatta (www.ZF.com 2015) 
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3.2.1.1 Lägen för tryckmanövrerad version 

 

Figur 5 A visar det inkopplade läget där transporterar kopplingen vridmomentet vidare till 

växellådan. Tryckplattan pressar på kopplingslammelen. Tryckplattan och svänghjulet är 

hopmonterade och därmed hamnar kopplingslamellen mellan tryckplattan och svänghjulet. 

Kopplingslamellens uppgift är att föra vidare rotationsrörelsen till växellådan. 

 

Figur 5 B illustrerar vad som kallas urkopplat läge. I detta läge trycker kopplingens 

manövreringssystem på membranfjädern i tryckplattan för att dra tillbaka tryckplattan ifrån 

lamellen. Därmed frigörs lamellen i axiell riktning. Därigenom frikopplas motorns moment 

ifrån växellådans ingångsaxel vilket möjliggör växling.  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

3.2.2 Dragmanövrerad version 

Det som skiljer den dragmanövrerade versionen från tryckmanövrerad är att urkopplaren är 

inbyggd i membranfjädertungorna och urkopplingskraften är mindre än tryckmanövrerad 

version tack vare hävarmsförhållandet som är fördelaktigare än i den tryckmanövrerade 

versionen (Se Figur 6). Fördelen med dragmanövrerad versionen är den kan även konstrueras 

som tvåskivkopplingar för att öka det överförda vridmomentet. 

 

Figur 5A. Inkopplat läge för 

tryckmanövrerad version (www.ZF.com 

2015) 

Figur 5B. Urkopplat läge för 

tryckmanövrerad version (www.ZF.com 

2015) 
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3.2.2.1 Lägen för dragmanövrerad version  

Figur 7 C visar en inkopplad dragmanövrerad version där membranfjädern kopplas ur med 

hjälp av dragkraft. Kåpans yttre diameter får hjälp av membranfjädern eftersom 

membranfjädertungornas inre diameter sitter fast i urkopplaren. Kåpan trycker även på 

mottryckplattan som pressar kopplingsskivan mot svänghjulet. 

 

Figur 7 D visar ett urkopplingsläge där urkopplaren dras mot växeln och drar även med sig 

membranfjädertungorna och mottrycksplattan. Mottrycksplattan lyfts från kopplinsskivans 

belägg med hjälp av tangentialbladfjädern. Då är skivan fri och växellägena kan ändras. 

 

 
 

   

Figur 6. Dragmanövrerad version (www.ZF.com 2015) 

Figur 7C. Inkopplat läge för 

dragmanövrerad version (www.ZF.com) 

2015) 

Figur 7D. Urkopplat läge för 

dragmanövrerad version (www.ZF.com) 

2015) 
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3.2.3 Lamellcentrum 

Kopplingslamellens uppgift är föra vidarare tryckplattans kraft från motorn till växellådan (Se 

Figur 8). För att dämpa motorns ojämna gång till växellådan har lamellen torsionsdämpare 

och har även fjärdande friktionsbelägg för bättre startegenskaper.  

 

 

 
 

 

 

3.2.4 Urkopplare 

Den självcentrerande urkopplaren (Se Figur 9) manövreras antingen mekaniskt via en wire 

och urkopplingsgaffel eller hydrauliskt med givarcylinder och slavcylinder. Urkopplaren 

roterar med kopplingen och membranfjädern är inställd utan spelrum. För att de ska kunna 

samverka med varandra måste urkopplaren centrera sig automatiskt mot membranfjädern 

första gången då den ska manövreras.  Vid vissa tillfällen används koncentrisk slavcylinder 

när det inte finns utrymme för konventionell kopplingsmanövrering och de monteras direkt på 

växellådan utan urkopplinsgaffel.  

 

Figur 8. Kopplingslamell (www.J-Spec.se 2016) 
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3.2.5 Svänghjul 

Svänghjulet (Se Figur 10) är fastskruvat i vevaxeln och är placerad mellan motorn och 

kopplingen. Det finns två typer av svänghjul, där ena typen kallas för enkelmassa svänghjul 

som består av en homogen massa och den andra kallas för dubbelmassa svänghjul. Men för 

allt modernare fordon består de av dubbelmassa svänghjul och denna består av en primär och 

sekundärmassa. Primärsidan är monterat med fläns på vevaxeln och sekundärsidan är lagrad 

vridbart via separata axial och radiallager. Fjäderdämpningssystemet arbetar effektiv med 

olika fjäderpaket som styrs av fjäderskor och fjädertallrikar. Dessa fjädrar ger utmärkta 

motorstart och motoregenskaper och reducerar även momentvibrationer under körning med 

låg hastighet. 

 

Figur 9. Den självcentrerande urkopplaren (www.ZF.com 2015) 
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3.2.6 Membranfjäder  

En membranfjäder är en koniskt formad fjäder som tvingar tryckplattan mot 

urkopplingslagret. Membranfjädern skapar den påtryckningskraft som behövs för överföring 

av vridmomentet till ingångsaxeln. Formen på en membranfjäder ändras med den varierande 

kraften som pressar membranfjädern från obelastat till platt tillstånd (Se Figur 11). Vid första 

kraftmomentet ökar membranfjädern gradvis som en spiralfjäder linjärt. När membranfjädern 

har nått sitt platta tillstånd då avtar kraften på membranfjäderns kurva, för att sedan öka igen. 

 

Som tidigare nämnt i problembeskrivningen arbetar en membranfjäder mellan origo och 

punkten A enligt grafen nedan i en tryckplatta. Det som efterfrågas är att det förväntade 

mothållet ska åstadkomma samma karakteristika kraft-vägkurva som membranfjädern, det vill 

säga den grönmarkerade kurvan och kraften ska precis sluta vid punkten A (Se Figur 11) då 

uppfylls den specifika kraft-vägkurvan som membranfjädern har. Den förväntade mothållet, 

den gröna kraft-vägkurvan, ska befinna sig över den karakteriska kraft-vägkurvan som en 

membranfjäder har för att ha en viss säkerhetsmarginal för konstruktionen av 

kopplingspedalen.  

 

Figur 10. Svänghjul (www.ZF.com 2015) 
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3.3 Vevaxel 

Vevrörelse är en av de vanligaste mekanismer och den förekommer i flera olika tekniska 

samband, framför allt vid förbränningsmotorer, kolvpumpar och kolvkompressorer. En 

vevmekanism omvandlar linjärt rörelse till rotationsrörelse. Vevgeometrin kännetecknas ofta 

av att kolvens tyngdpunkt rör sig längs en linje som går genom ett vevcentrum. I verkligheten 

förkommer det oftast en liten sidoförflytning men detta påverkar inte resultatet väsentligt. 

 

Det är den gröna kraft vägkurvan illustrerad (Se Figur 12) som är målet att efterlikna, med 

hjälp av en spiralfjäder. För att utreda ifall en vevaxel mekanism kan anpassas till den 

eftertraktade kraftkurvan så beräknas en kraft-vägrelation på vevmekanismen. Anledningen 

till att en spiralfjäder valts att sätta in i vevmekanismen (Se Figur 13) är för att vi vill skapa en 

sinusformad kraftkurva med hjälp av fjädern. 

Figur 11. Karakteristisk kraft-vägkurva för en membranfjäder med den 

grönmarkerade eftersökta kraft-vägkurvan för mothållet (Thecartech 2010) 
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Vi observerar vevmekanismens rörelse där en spiralfjäder sätts in som motkraft för kolven för 

att få en sinusformad kurva. Vi beräknar kraften F som funktion av 𝑦 (Se Figur 14). 

Vevmekanismen belastas med en spiralfjäder på kolvens topp, där k = fjäderkonstanten och 

∆𝑥 = är fjäderns rörelse vertikalt.  

 

Figur 12. Kraft-vägrelation mellan membranfjäder och det efterliknande 

mothållet (Thecartech 2010) 

Figur 13. Vevmekanism (Gunnar, 2001, kapitel 12, avsnitt 12.1) 
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Följande relaterar till Figur 13. För att beräkna simuleringen sätts 𝑘 = 1, 𝐿1 = 1 samt 𝐿2 =
2.  Med hjälp av sinussatsen så erhålls vinklarna 𝛼, 𝛽 och avståndet ∆𝑥 (Se formlerna nedan). 

I denna simulering antar α vinkeln inte kan vara större än 70⁰ och inte mindre än 25⁰. 

 

Vi beräknar vevmekanismen vid punkten A och B (Se Figur 14) för att sedan beräkna ∆𝑥 som 

är fjäderns avstånd vertikalt. Detta för att beräkna fram kraften F som verkar på 

vevmekanismen. Vid punkten A frilägger vi kraften från fjädern som trycker på punkten A. 

Detta för att beräkna kraften på vevstaken 𝑆2 baserat på fjäder konstanten och ∆𝑥 som 

fjäderns obelastade längd minus fjäderns belastade längd. 

 

Vi sätter även 𝑆1och 𝑆2 längst längderna 𝐿1 och 𝐿2 för att kunna frilägga hela vevmekanismen 

för att lättare förstå härledningen av kraften F. 

 

 

 
 

 

 

 

Med hjälp av sinussatsen beräknar vi fram vinkeln 𝛽 baserat vinkeln 𝛼 och längderna 𝐿1 och 

𝐿2. 

 
sin 𝛼

sin 𝛽
=

𝐿2

𝐿1
 

 

→  𝛽 = sin−1(
𝐿1

𝐿2
× sin 𝛼)  

 

 

För att få en kraftjämvikt på den statiska vevmekanismen för att i sin tur kunna beräkna fram 

kraften 𝑆2 på vevstaken, så frilägger vi punkten A (Se Figur 14). 

 

 

Figur 14. Vevmekanism med punkterna A och B (Wikipedia, 2016) 
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𝑆2 cos 𝛽 = 𝑘∆𝑥 
 

→ 𝑆2 =  
𝑘∆𝑥

cos 𝛽
       (1)            

 

Vid punkten B beräknar vi kraften F som verkar på vevmekanismen horisontellt (Se Figur 

14). 

 

Vertikalt led: 

 

↑ :  𝑆2 cos 𝛽 =  𝑆1 cos 𝛼    
 

𝑆1 = 𝑆2 ∙
cos 𝛽

cos 𝛼
         (2) 

 

Horizontal led:   

 

→ :  𝐹 =  𝑆2 sin 𝛽 +  𝑆1 sin 𝛼  (3) 

 

Sedan sätter vi in faktorerna istället för 𝑆1 enligt ekvation (2): 

 

(2) + (3) 

 

𝐹 =  𝑆2 sin 𝛽 +  𝑆2 ∙
cos 𝛽 ∙ sin 𝛼

cos 𝛼
 

 

Efter förenkling av formeln (2) + (3): 

 

𝐹 =  𝑆2 (sin 𝛽 + cos 𝛽 ∙  tan 𝛼) 
 

Sedan sätter vi in ekvation (1) istället för 𝑆2 : 

 

𝐹 =
𝑘∆𝑥

cos 𝛽
 ∙  (sin 𝛽 + cos 𝛽 ∙  tan 𝛼)    (4) 

 

Efter förenkling av formel (4): 

 

 

𝐹 = 𝑘∆𝑥 ∙ (tan 𝛽 + tan 𝛼)     

 

När 𝛼 är lika med 70° väljer vi att sätta både ∆𝑥 och 𝑦 lika med noll och detta för att vi vill att 

grafen ska börja från noll läge där kraften F trycker mot vevmekanismen vid punkten B. 

 

 

∆𝑥 = 0                    då   = 70° 

𝑥1 = 0 
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Vi beräknar fram ∆𝑥 som är fjäderns obelastade längd minus fjäderns belastade längd med 

hjälp av sinussatsen. 

 

∆𝑥 =  𝐿1 cos 𝛼 + 𝐿2 cos 𝛽 = (𝐿1 cos 70° + 𝐿2 cos (sin−1 (
𝐿1

𝐿2
× sin 70°)))   (5) 

   

y är positionen på punkten B i x-led som en funktion av vinkeln 𝛼: 

 

𝑦 = 𝐿1(sin 70° − sin 𝛼)     (6) 

 

 

Värdarna ur tabell 1 fås det genom att bestämma rotationen för vinkeln 𝛼 från 70⁰ till 25⁰ för 

att sedan beräkna fram vinkeln β, position y, kraften F och hoptryckningen av fjädern ∆𝑥 med 

hjälp av formlerna ovan. 

 

Vi lyckades återskapa en kraft-vägkurva med hjälp av en vevmekanism som satte riktning i 

både design och form på den valda konceptetet som senarare valdes gemensamt med 

handledarna på företaget. 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 

                           

α (grader) α(radianer) β (radianer)  ∆x y 
 
F 

70 1,221730476 0,489116666 0 0 0 

65 1,134464014 0,470300177 0,097966254 0,033384834 0,25989 

60 1,047197551 0,447832397 0,195259026 0,073667217 0,431998 

55 0,959931089 0,421989266 0,290611805 0,120540576 0,54551 

50 0,872664626 0,393065812 0,382749256 0,173648178 0,614847 

45 0,785398163 0,361367124 0,470418863 0,23258584 0,64822 

40 0,698131701 0,327201016 0,552419088 0,296905011 0,651026 

35 0,610865238 0,290872536 0,627623447 0,366116184 0,627354 

30 0,523598776 0,252680255 0,695000466 0,439692621 0,580707 

25 0,436332313 0,212914141 0,753629738 0,517074359 0,514351 

 

 

 

 

 

Tabell 1: Värden tagen ur excel kalkyl 
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3.4 Produktutveckling  

 En klassikt produktutvecklingsprocess följer många olika faser som framgår av (Se Figur 16) 

och som även beskrivs av författarna Johannesson, Persson och Pettersson (2013, s. 115). 
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Figur 15. Vevmekanism med punkterna A och B (Gunnar, 2001, kapitel 12, avsnitt 12.1) 
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Det är viktigt med ett systematiskt utvecklingsarbete i en utvecklingsprocess för att kunna få 

en väl organiserad dokumentation över de konstruktionsbeslut som görs. I ett 

produktutvecklingsarbete blir produkten oftast komplex och därför är det betydelsefullt att 

upprätthålla ett systematiskt utvecklingsarbete. Produktutvecklingsarbete handlar i de flesta 

fall om konstruktion och förbättring av redan befintliga produkter. Därför är det bra att utgå 

från de produktkoncepten som redan finns (Johannesson, Persson och Pettersson 2013, s. 

115). 

 

De faser som är relevanta för denna rapport är fem olika faser som vi anser har varit till hjälp 

genom själva arbetet (Se Figur 17). 

 

 

 

Förstuide
Produkt och 

kravspicfikation
konceptutveckling

konfigurering och 
detaljkonstruktion

Prototyp

Figur 16. Produktutvecklingsprocess ( https: pingpong.hb.se) 

 

Figur 17. De relevanta faser  
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3.4.1 Förstudie 

I en förstudie görs det oftast en förutsättningslös problemanalys för att ta fram 

bakgrundsmaterial om marknad, design och teknik. Det är viktigt att göra detta för att inte 

påbörja ett resultatkrävande utformningsarbete utifrån felaktiga förutsättningar. Förstudien 

ska leda till en huvudsaklig kravspecifikation (Johannesson, Persson och Pettersson 2013, s. 

115). 

 

3.4.2 Produkt- och kravspecifikation 

Produktspecifikationens uppgift är att fastställa resultaten av produktframtagningsprocessen. I 

en produktspecifikation ska det finnas krav som produkten ska uppfylla och önskemål på 

produktens egenskaper. Den ska även kunna vara underlag för vidareutveckling av produkten.  

En kravspecifikation ska innehålla given fakta, fakta som uppstår i samband med analys samt 

resultat av fattade konstruktionsbeslut under arbetes gång (Johannesson, Persson och 

Pettersson 2013, s. 117). 

 

3.4.3 Konceptutveckling 

Ordet koncept kan definieras olika i olika sammanhang. I en utvecklingsprocess kallas 

konceptutveckling oftast för produktkoncept som ofta antas som lösning till 

konstruktionsarbetet. En konceptutveckling täcker alla funktionella krav till själva prototypen. 

Har en komplett specifikation gjorts, har man säkerställt alla funktionella kriterier och därmed 

kommer alla funktionella krav att tas hänsyn till. 

 

Det är viktigt med utvärdering av koncept för att välja det bästa om man har flera olika 

koncept. Om konceptet uppfyller kriterierna i kravspecifikationen, väljs då konceptet för mer 

detaljerad utveckling. Alternativet kan fortfarande vara komplicerat på grund av följande 

punkter (Johannesson, Persson och Pettersson 2013, s. 121): 

 

 Värdet hos en produkt påverkas av många olika egenskaper. 

 Olika egenskaper har olika relativ betydelse. 

 Olika intressenter värderar egenskaperna olika. 

 Vissa egenskaper kan mätas kvantitativt medan andra bedöms kvalitativt. 

 Fullständig information om lösningsaltarnativen saknas då beslut måste fattas. 

 

 

3.4.4 Konfigurering och detaljkonstruktion 

Efter vald lösning, utvärdering och analys tas det vidare för utveckling för detaljkonstruktion. 

I skedet av detaljkonstruktionen analyseras lösningsförslaget till en fungerande produkt som 

motsvarar kriterierna i kravspecifikationen. I samma skede sorterars också informationen till 

detaljer, standardkomponenter och layouter. All data som tas fram i detta läge används för 

framtagning av åtminstone en prototyp för analys och tester som avser funktion och 

tillämpning (Johannesson, Persson och Pettersson 2013, s. 122). 
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3.4.5 Prototyp 

En prototypframtagning har oftast många bra egenskaper. Det talas numera om ”Virtual 

prototyping” vilket innebär simulering och modellering i en dator med hjälp av ett så kallad 

CAD-system (Computer Aided Design) där geometrimodeller genomförs i 3D/CAD program. 

Där byggs själva modellen innan prototypframtagningen sker samt att detta ligger till grund 

för visualisering av produkten och även undersökning av hållbarheten. 

 

Det finns olika slags fysiska prototyper (Johannesson, Persson och Pettersson 2013, ss. 124-

125): 

 

 Mock-up som anger form, ytegenskaper och färg. 

 Funktionsprototyp för att konstatera tekniska lösningar. 

 Nollserie, kompletta prototyper som är anpassade för serieproduktion. 
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4 Tidigare lösningsansatser 
I detta avsnitt beskrivs fyra olika mothålls lösningar där lösningar 1och 4 används i dagsläget 

för att testa olika kopplingspedaler medan lösningar 2 och 3 har tagits fram som förslag men 

testades aldrig på grund av faktorer så som ekonomi och att mothållet ska fungera på många 

olika typer av kopplingspedaler.  

 

4.1.1 Lösning 1: Fjädermothåll  

Syftet med examensarbetet är att ta fram en prototyp som beter sig som en membranfjäder i 

en tryckplatta. I Figur 18 syns ett mothåll med en spiralfjäder där en kopplingspedal trycker 

mot en linjär spiralfjäder. Fördelen med att använda en spiralfjäder, är att det är ett provat 

koncept. Nackdelen är däremot att man inte kan få kraften att avta mot slutet av pedalslaget så 

som tryckplattan uppför sig på en bil. Denna lösning är en mekanisk lösning men nackdelen 

med denna mothållslösning var att motkraftseffekten blev för stor. Detta på grund av att 

spiralfjädern var för tjock och stark och gav den stora motkraftseffekten när pedalen trycktes 

ner i testkörningen. Det ledde till att belastningen blev för linjär. 

 

 
 

 

 

 

 

4.1.2 Lösning 2: Elektriskt mothåll 

Lösning 2 är att använda ett elektriskt mothåll och elektriskt ange belastningen på pedalen 

baserad på pedalens läge. Det finns färdiga komponenter (se t.ex. figur 19) att köpa som 

uppfyller kraven för en membranfjäder i en tryckplatta. Företaget hade redan forskat kring att 

använda elektriskt mothåll men det kostade markant mer än vad budgeten tillät och därmed 

övergavs även denna lösning. Utöver detta har elektriska motstånd svårt att fungera korrekt 

vid -40⁰ temperatur. Det uppfyller inte klimatkravet om att rymmas mellan -40⁰ +80⁰. Stefan 

Figur 18. Fjädermothåll 
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Alf2 på CJ Automotive avrådde ifrån att använda ett elektriskt mothåll och rekommenderade 

att forska vidare kring ett mekaniskt-hydrauliskt alternativ. 

 
 

 

 

 

 

 

4.1.3 Lösning 3: Mekanisk hävarm 

Lösning 3 är att använda en hävarm kopplad direkt på kopplingspedalen istället för 

slavcylindern. Hävarmen medför att man kan få belastningen att avta mot slutet av 

pedalslaget. Anledningen till att idén övergavs var på grund av kravet att lösningen ska vara 

universal och fungera på många olika typer av kopplingspedaler. Det hade varit fördelaktigt 

med en skiss på den mekaniska hävarmen men företaget hade ingen sådan.  Problemet är att 

det finns ett flertal olika designer där det är praktiskt taget omöjligt att ha en tryckstång ifrån 

pedalstället till en hävarm. I de få fall där pedalstället är tillräckligt enkelt för att använda en 

tryckstång direkt kopplat till pedalen, måste konstruktionen ändå specialdesignas till just den 

specifika tillämpningen. Detta är omständigt men även oekonomiskt då en ny testutrustning 

behöver utvecklas inför varje nytt pedalställ som ska testas.  

4.1.4 Lösning 4: Hydrauliskt mothåll 

De allra flesta av dagens kopplingar överför kraften hydrauliskt mellan pedalen och 

tryckplattan. Lösning 4 är lik lösning 1 fast istället för två små ingående spiralfjäderar 

används hydraulik. Slavcylindern fästs i pedalstället för att överföra kraften till pedalen och 

sedan trycker slavcylindern via en slang mot den vänstra änden (Se Figur 20) hydrauliskt för 

att kunna ha mothållet en bit bort. Företaget använder hydraulik för att komprimera 

spiralfjäder som i sin tur ger ett mothåll för pedalen att jobba mot.  Problemet som återstår är 

att mothållskraften är linjär. Även denna ide övergavs då den linjära mothållskraften inte är 

den vi söker. 

 

 

 

                                                 
2 Stefan Alf, Testingenjör på CJ Automotive den 20 Oktober 2015 

Figur 19. Elektriskt mothåll. (Progressiveautomations, 2016) 
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Figur 20. Hydrauliskt kopplingsmothåll 
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5 Genomförande 
Nedan följer de olika faser och metoder som har använts för att fullfölja arbetet. Projektet 

påbörjades med förstudie för att ge författarna en klarare bild på vad som behöver göras för 

att uppnå projektets mål. När det hade samlats tillräckligt med information gavs flera förslag 

på förbättringskoncept som sedan diskuterades och sållades med hjälp av de olika metoderna 

som nämns under avsnittets metoder. 

5.1 Förstudie 

Målet med hela arbetet var att efterlikna en karakteristisk kraft-kuva som en membranfjäder 

har. Under pågående projektid bestämdes gemensam att även ta fram en prototyp som kunde 

testas i företagets laboratorium. Förstudien gjordes på två olika områden som skulle kunna 

resultera fram samma karakteriska kraft-väg kurva som en membranfjäder har. 

Huvudsakliga områden som beskrivs är: 

 

 Elektriskt 

 Mekaniskt 

 

 

5.1.1 Elektrisk 

Vi tog fram alternativet med en elektriskt styrd linjär manöverdon, där en dator styr 

mothållskraften som är en funktion av cylinderposition. Det är en mycket mångsidig lösning 

som kan enkelt justeras till att fungera till dem flesta pedaler och pedalställ. Detta alternativ 

presenterades för testingenjörerna på företaget. Men det visade sig att företaget hade 

undersökt detta område och övergett detta alternativ av den orsaken att ett elektriskt alternativ 

kostade mer än vad budgeten tillät. Eftersom budgeten per mothåll är kring 5000 kronor, och 

enligt uppgifter ifrån företaget kostade en elektrisk mothållslösning runt 50 000 kronor blir 

detta för kostsamt då företaget testar många olika pedaler samtidigt. Dessutom uppfyller ett 

elektriskt manöverdon inte temperatur kraven då det fungerar undermåligt vid kalla 

tempraturen -40 c⁰. 

 

5.1.2 Mekaniskt 

 

Ett annat område som tittades närmare på var mekaniskt mothålls-alternativ. Förstudien 

började med att vi analyserade nuvarande mothållslösningar som användes av företaget. CJ 

Automotive använde två varianter av fjädermothåll där det ena mothållet hade en spiralfjäder 

och var mekanisk kopplad till kopplingspedalen (Se Figur 17 och 19). Den andra varianten 

var hydrauliskt kopplad till kopplingspedalen. Konceptet som presenterades för företaget var 

en fjäderbelastad hävarms lösning som har samma karakteristiska kraft-väg kurva som en 

membranfjäder. Vårt valda koncept bevisades även med den teoretiska vevaxelberäkningen 

som lade grunden för vår design av den fjäderbelastade hävarmens prototypen. 

 

5.2 Brainstorming  

Metoden brainstorming bygger på att alla förslag läggs fram och argumenteras utan att bli 

avvisade tills vidare upplysning motbevisar deras funktion och egenskaper. Sådant som det 



 

- 27 - 

 

resonerades kring var tillverkning, design och konstruktionslösningar, men mest tyngd lades 

på val och avvägningar av koncept. Två stycken koncept som kom fram under 

brainstormingen var dragande och tryckande hävarmsfjäder.   

                                                                                                                                                                                                                                                                                          

Den dragande hävarmsfjädern är en slavcylinder som belastar en hävarm, där fjädern drar 

tillbaks hävarmen (Se Figur 21). Fördelen är att fjädern inte behöver någon form av 

fjäderstyrning. Nackdelen blir dock att konstruktionen inte blir kompakt nog jämfört med en 

tryckande hävarmsfjäder.  När konceptet med dragande hävarmsfjäder presenterades för 

testingenjörerna på företaget tyckte dem att konstruktionen inte blev kompatibel med deras 

testutrustning, den hade helt enkelt inte fått plats i testboxen. 

 

 
 

 

 

Det vinnande konceptet var den tryckande hävarmsfjädern  (Se Figur 22) som efter 

gemensamt beslut med handledarna på företaget valdes fram. Konceptet baseras på en 

Figur 21. Koncept ett dragande hävarmsfjäder 
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hävarmslösning med en tryckande spiralfjäder. Fördelen med denna lösning var den kompakta 

designen. Nackdelen med en tryckande hävarmsfjäder är att man behöver använda 

fjäderstyrning och bussningar vilket är ännu fler delar som slits under testkörning. Därmed är 

det ännu fler komponenter som behöver bytas ut efter varje testomgång som varar i minst två 

miljoner cykler. Två miljoner cykler är en komplett testkörning av en kopplingspedal vilket 

motsvarar två miljoner tryckningar av en kopplingspedal. 

 

 
 

 

I Figur 23 är läge nummer två där fjädern är hoptryckt och slavcylindern är i max läge efter 

att kopplingspedalen är ner tryckt. Detta var ett första koncept som sedan utvecklades med 

tiden till prototypen och den blåa böjda hävarmen tycktes då vara fördelaktigare på grund av 

den kompakta designen. 

Figur 22. Koncept två tryckande hävarmsfjäder obelastad läge 
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5.3 Skissning  

Grundprincipen av den tryckande hävarmsfjädern motsvarade en vevaxelmekanism som visar 

sig ge en kraft-vägkurva som har ungefär samma karakteristisk utseende som en 

membranfjäder har. Detta ledde författarna att göra en grov skissning (Se Figur 24) av 

vevaxel geometrin. Där experimenterades det med att belasta vevaxel mekaniken med en 

spiralfjäder samt belastningen av en kopplingspedal. Idén lades fram till kontaktpersonen på 

företaget som tipsade om att överföra iden vidare till CAD programmet för att kunna sätta 

mekaniken i rörelse, och vidare utveckla konceptet. Där ersattes bland annat kolven i 

vevaxelmekanismen med en spiralfjäder och ändrade infästningen från änden på hävarmen till 

mitten på hävarmen för att få högre kraft på slavcylindern. 

 

Figur 23. Koncept två tryckande hävarmsfjäder belastad läge 
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5.4 Cad-modellering 

Efter egna studier, analyser av vevmekanismteorin och överenskommelsen med företaget var 

intresset stor för att ta fram en prototyp. Cad programmet användes i första skedet till att testa 

och simulera vevmekanismteorin. Ett koncept på en konstruktions lösning som var en hävarm 

belastad av en tryckfjäder redogjordes för kontaktpersonerna på företaget. Rekommendation 

blev att förstärka uppbyggnaden av fjäderbelastad hävarmen för att motstå vibrationer och 

sviktningar som kan uppstå vid drift när kopplingspedalen långtidstestas.   

 

 

 

                

 

 

  

Figur 24. Grundskiss av den tryckande hävarmsfjädern 
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6  Mothållsdesign och prototyp 
I detta avsnitt presenterar vi prototypen och designen av den fjäderbelastade 

hävarmslösningen och alla ingående parter. Vi kommer även ta upp varje parts funktion och 

uppgift i prototypen. 

 

6.1 Prototyp 

Efter ett gemensamt möte med handledarna på företaget bestämdes att det skulle tas fram en 

prototyp på tryckande fjäderbelastade hävarmen. Avsikten var att testa och utvärdera 

prototypen på företagets laboratorium. Prototypen (Se Figur 25) byggdes på en hemverksta 

för att det pågick renovering av verkstaden hos företaget samtidigt. Därmed fanns det 

begränsade resurser och därför var det svårt att hålla sig till noggranna mått och toleranser. 

Många förenklingar gjordes, exempelvis muttrar och brickor överensstämmer inte med 

designen men det påverkar inte funktionen. Däremot det som kan påverka funktionen är 

positionering, mått, toleranser och distansen mellan hålen i metalramen. Detta påverkar 

geometrin som i sin tur kan påverka testvärdet vid testkörningen av prototypen. 

Tillverkningsmetoden var acceptabelt av företaget för att prototypen byggdes i ett tidigt skede 

av produktframtagningsprocessen. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 25. Prototyp av tryckande hävarmsfjädern 
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6.2 Design 

 

Här är den slutliga designen (Se Figur 26) som bestämdes efter en konstruktionsgenomgång 

med handledarna på företaget där man gick genom hela konstruktionens komponenter. Det 

här är en fjäderbelastad hävarm som ligger mellan två metalramar (chassin) som dels 

förstärkning för att kunna stå emot vibrationer och skakningar som uppstår vid testkörningen 

av olika kopplingspedaler. Nedan kommer vi även beskriva alla ingående komponenter som 

denna fjäderbelastade hävarm består av. 

 

 
 
 
 

6.2.1 CAD-modellering 

 

Hela modellen utvecklades i 3D/CAD från idé till prototyp för att underlätta visualiseringen 

och analysen av modellen. Företagets önskan var att ta fram ett fungerande koncept. Det 

bestämdes redan från början att även försöka ta fram en fysisk prototyp för att kunna 

utvärdera konceptet i verkligheten på företagets testlaboratorium.  

 

Chassit (Se Figur 27) är en metallram där alla andra komponenter fäster vid och även den 

viktigaste CAD-delen då den är grunden i modellen. Dimensionerna styr även mekanismens 

funktion. Komponenten behöver vara kraftig eftersom den måste stå emot en stor del utav 

belastningen som uppstår när mekanismen används.  

 

Figur 26. Slutlig design på tryckande hävarmsfjädern 
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Distansen (Se Figur 28) är lika bred som slavcylindern. Den bestämmer bredden av modellen. 

Komponenten sitter enbart som en distans mellan chassidelarna (Se Figur 26) och styvar upp 

modellen.  

 

  
 

Figur 27. Chassi av slutlig design i 3D/CAD 

Figur 28. Distansen av slutlig design i 3D/CAD 
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Fjäder-distansdelen har dels samma uppgift som en distans. Dock ska fjäderstyrningen vila 

mot fjäder-distansen (Se Figur 29). Komponenten ska även kunna justeras fram och tillbaka 

enkelt i det avlånga hålet i chassin. Detta för att ändra karaktären av mothållskraften och hur 

fort maximum punkten uppnås i kraft-väg kurvan som prototypen belastar pedalen med.  

 

 
 

 

  

Figur 29. Fjäder-distans av slutlig design i 3D/CAD 
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Fjäderstyrning består av två delar som passar varandra cylindriskt (Se Figur 30). Deras 

uppgift är att inte låta fjädern hoppa ur sitt arbetsområde och böja sig sidledes.  

 

 
 

 

 

Hävarmen (Se Figur 31) är grunden i konceptet. Det är delen som möjliggör att kraften kan 

avta efter en viss pedalsslaglängd. Slavcylindern (Se Figur 35) arbetar mot hävarmen som i 

sin tur arbetar mot fjädern. Komponenten är den mest belastade delen i konstruktionen och 

därmed den mest kritiska. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Figur 30. Fjäderstyrning av slutlig design i 3D/CAD 

Figur 31. Hävarm av slutlig design i 3D/CAD 
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Nedanstående komponent Pin (Se Figur 32) sitter mellan fjäderstyrningen och hävarmen. 

Komponentens uppgift är att agera som led för att överföra tryckkraften ifrån hävarmen till 

fjäderstyrningen. 

 

 
 

 

Länkhuvudet (Se Figur 33) nedan är en standardkomponent som är inköpt. Länkhuvudet är 

gängat på kolvstången på slavcylindern. Det medför även att man kan justera in 

startpositionen på kolven. Detaljen möjliggör även för enkel montering i hävarmen, samt att 

den står emot slitage bra.  

 

 
 

  

Figur 32. Pin av slutlig design i 3D/CAD  

Figur 33. M8-länghuvud av slutlig design i 3D/CAD  
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Kolvstången (Se Figur 34) är en del av slavcylindern. Den överför den hydrauliska kraften 

ifrån kolven till länkhuvudet och sedan vidare till mekanismen. Kolvstången behöver 

bearbetas för att gänga på länkhuvudet. 

 

 
 

 

Slavcylindern sitter ihop hydrauliskt med pedalen i ett pedalställ och överför det hydrauliska 

trycket till mekanismen mekaniskt (Se Figur 35). Delen är inköpt och är en standarddel i ett 

flertal bilar (se bilaga 1 ritning nummer 007-01 för mer information.) 

 

  
 

 

Figur 34. Kolvstång av slutlig design i 3D/CAD 

Figur 35. Slavcylinder av slutlig design i 3D/CAD 
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7 Resultat och analys 
I detta avsnitt görs det analys av det valda konceptet för att öka förståelse för läsaren samt 

görs det beräkning på konstruktionen. Sedan presenteras även testresultatet av testkörningen 

av prototypen. 

 

7.1 Analys av valt koncept 

 

Det valda konceptet blev tryckande hävarmsfjäder. Där en slavcylinder belastar hävarmen, 

och fjädern samt håller mot hävarmen. Denna lösning valdes gemensamt med företaget. 

Fördelarna med detta koncept är den kompakta designen samt enkelheten i att justera 

mothållskraften. Nackdelarna med det valda konceptet är slitning som uppstår efter en 

testskörning. En testkörning består av två miljoner cykler alltså två miljoner krafts tryckningar 

på komponenter så som fjäderstyrning och fjäderdistans som ska bytas efter varje testkörning. 

 

Konstruktionen innehåller flera inköpta standarddelar samt några få bearbetade beståndsdelar.  

Efter genomgång av konstruktion och prototyp med handledarna på företaget, gjordes även en 

muntlig kalkylering av tillverkningspriset för konstruktionen vilket hamnade under 

byggnationspriset som sattes av företaget enligt de generella kraven (Se kapitelet 1.3 Syfte 

och frågeställningar) 

 

På grund av bristande tid, då företaget genomgick renovering av labblokalen. Gjordes inget 

test i klimatkammaren för att ta reda på om prototypen klarar av temperatursförändringarna 

(+80 och -40) enligt dem generella kraven (se kapitel 1.3 syfte och frågeställningar). 

 

7.2 Beräkning 

 

Efter valt koncept och prototyp, bestämdes gemensamt av författarna att beräkna fram kraften 

som slavcylindern trycker på hävarmen. Vilket i sin tur trycks av kopplingspedalen. Detta för 

att kunna ta fram den teoriska kraft-vägkurvan på konstruktionen för att sedan jämföra med 

det verkliga resultatet av testkörningen av prototypen. 

 

Den teoriskaberäkningen påbörjades med att plocka fram mått och vinklar (Se Figur 36). Vi 

valde fjäder gemensamt med handledarna på företaget där vi valde en spiralfjäder utifrån 

Lesjöfors fjäderkatalog.  
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För att beräkna fram vecktorkraften F som står för fjäderns återställande kraft använder vi oss 

av Hookes lag som är en fysikalisk princip som gäller när en kraft ger en deformation av 

mekaniska fjädrar (Se Figur 37).  

 

Vi beräknar fjäderkraften F, kolvkraften F1 och slaglängden 𝛥𝑥 genom att sätta in en fjäder i 

avspänt läge i konstruktionen det vill säga att fjäderkraften är noll. Detta betyder att 

slaglängden ∆𝑥 är lika med noll vilket leder till att kolvkraften F1 är också lika med noll då 

fjädern är i avspänt läge. 

 

Fjäderns obelastade längd är 120 millimeter (Se Figur 37) och fjäder konstanten är 15 N⁄(mm) 

tagen från Lesjöfors fjäder katalog tillsammans med handledarna på företaget. 

 

I simuleringen som gjordes i Excel trycker slavcylindern in kolven, betecknat F1, med två 

millimeters intervall från 0 till 38 (mm). Vilket i sin tur trycker mot hävarmen för att korta ner 

fjädern med två millimeters intervall från 120 (mm) som är fjäderns obelastade längd till 82 

(mm) som är fjäderns längd hoptryckt. Dock sker pedaltryckningen av mothållet kontinuerligt 

i verkligheten.  

 

Enligt våra beräkningar i resultatkapitlet, beter sig vår konstruktion precis som den 

karakteristiska membranfjädern. För att kunna nå ändläget i konstruktionen behöver 

slaglängden gå från 0-38 (mm) för att β-vinkeln ska nå 90° grader, vilket konstruktionen gör. 

Men för att mothållet ska uppfylla de specifikationer som företaget efterfrågade behöver 

slagländen endast gå från 0-32 (mm) (Se Figur 38).    

Figur 36. Slutlig design av tryckande hävarmsfjäder med måttsatt geometri i 3D/CAD 
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𝐹 = 𝑘 ∗ 𝛥𝑥 
 

𝐹 = 𝑁  𝑉𝑒𝑐𝑘𝑡𝑜𝑟𝑘𝑟𝑎𝑓𝑡𝑒𝑛 𝑠𝑜𝑚 𝑟𝑒𝑝𝑒𝑠𝑒𝑛𝑡𝑒𝑟𝑎𝑟 𝑓𝑗ä𝑑𝑒𝑟𝑛𝑠 å𝑡𝑒𝑟𝑠𝑡ä𝑙𝑙𝑎𝑛𝑑𝑒 𝑘𝑟𝑎𝑓𝑡   
 

𝑘 =  𝑁
𝑚𝑚 ⁄ ä𝑟 𝑓𝑗ä𝑑𝑒𝑟𝑘𝑜𝑛𝑠𝑡𝑎𝑛𝑡𝑒𝑛 𝑠𝑜𝑚 𝑏𝑒𝑟ä𝑡𝑡𝑎𝑟 ℎ𝑢𝑟 𝑠𝑡𝑦𝑣  𝑓𝑗ä𝑑𝑒𝑟𝑛 ä𝑟 

 

 𝑘 = 15 𝑁
𝑚𝑚 ⁄  𝑡𝑎𝑔𝑒𝑛 𝑓𝑟å𝑛 𝑙𝑒𝑠𝑗ö𝑓𝑜𝑟𝑠 𝑓𝑗ä𝑑𝑒𝑟 𝑘𝑎𝑡𝑎𝑙𝑜𝑔. 

 

∆ ×= ( 𝐹𝑗ä𝑑𝑒𝑟𝑛 𝑜𝑏𝑒𝑙𝑎𝑠𝑡𝑎𝑑𝑒 𝑙ä𝑛𝑔𝑑 − 𝐹𝑗ä𝑟𝑑𝑒𝑛𝑠 𝑙ä𝑛𝑔𝑑 𝑖ℎ𝑜𝑝𝑡𝑟𝑦𝑐𝑘𝑡) 
 

 

 

 

 

Enligt Figur 37 nedan beräknas kraften på kolven där kolven är hydrauliskt kopplad till 

kopplingspedalen. Beräkningen påbörjades först med momentjämnvikt kring punkten Z, detta 

för att kunna räkna fram kraften på kolven. Härledningen av formeln nedan visar där 𝐹1 är 

kraften från kolven som slavcylinder trycker hävarmen med, som skapas när 

kompplingspedalen hydrauliskt trycker ned mot slavcylindern. Formlerna nedan visar också 

förflytningen av kolven från slavcylindern under inverkan av kraft, detta för att visa den 

karakteriska kraft-vägrelationen som skapas av kopplingspedalen hydrauliskt när den trycker 

mot hävarmskonstruktionen (Se Figur 37).  

 

 

 

 

↷𝑍=𝐹 cos( 𝛼− 90°)× 𝐿−𝐹1× 𝐿1× cos(90°−𝛽)=0 

 

⇒ 𝐹1 = 𝐹 ×
cos(𝛼 − 90°) × 𝐿

cos(90° − 𝛽) × 𝐿1
 

 

𝑍 = Rotationen kring punkten Z 
 

𝐹 = Är vecktorkraften som fjädern åstadkommer när den trycks ihop av hävarmen som i sin 

tur trycks av slavcylindern 

 

𝐹1 = Vecktorkraften från kolven. 
 

𝛼 = Vinkeln som bildas mellan fjäder och hävarm. 
 

𝛽 = Vinkeln mellan hävarm och kolv. 
 

𝐿 = Längden på hela hävarmen. 
 

𝐿1 = Längden mellan rotationspunkten Z och infästningen för kolven på hävarmen. 
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För att kunna erhålla en kraft-vägkurva med hjälp av Excell togs det ett flertal punkter ur 

konstruktions geometri. I Tabell 2 nedan redovisas resultatet av ett flertal punkter på kraft-

vägkurvan som geometrin åstadkommer samt en graf (Se Figur 38) som illustrerar kraft-

vägkurvan i beräkningen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Figur 37. Slutlig design av tryckande hävarmsfjäder med kraftriktningar i 3D/CAD 
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Kraft 

𝐹1=(N) 

 

Slaglängd på 

slavcylinder 

(mm)  

 

0 0 

     86,97           2 

166,15 4 

238,07 6 

303,18 8 

361,86 10 

414,43 12 

461,15 14 

502,25 16 

537,92 16  

568,30 20  

593,51 22  

613,63 24  

628,73 26  

638,83 28  

643,95 30  

644,06 32  

639,13 34  

629,09 36  

613,85 38  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabell 2. Data på kraften F1 och slaglängd på slavcylinder 
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7.3 Resultat av testkörning av prototypen 

 

Handledarna på förtaget monterade in prototypen utan några svårigheter och sedan satt de 

igång testkörningen av prototypen. Men på grund av renovering och packade verktyg testade 

handledarna prototypen med en plast kopplingspedal och en annan fjäder än det som var 

bestämd. 

 

Testkörningen gav avvikelser där plast kopplingspedalen gav stora sviktningar vilket 

påverkade resultatet. Därmed dröjde det innan prototypen sattes i rörelse. Dessutom var den 

testade fjädern för hård för den typen av pedal. 

 

Av test resultatet som erhålldes sammansattes en kraft-vägkurva (Se Figur 39) som visar 

tendenser av en membranfjäder i form att kraften avtar efter en viss slaglängd.  

 

Figur 38. Graf på den karakteristiska kraft-vägkurvan ur exempelberäkningen 



 

- 44 - 

 

 
 

 

  

Figur 39. Graf över resultatet av testkörningen på prototypen  
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8 Diskussion 
I detta avsnitt beskrivs för- och nackdelar med prototypen som tagits fram, tidsaspekten och 

företgets respons. Vi ställer oss även kritiskt gentemot val av metoder. Mer om det finns 

nedan under 8.4 Metod.   

8.1 Prototyp 

Företaget har nu tagit emot prototypen och ska utvärdera samt utveckla den. Det är efter att ha 

justerat in prototypen till ett pedalställ som ett långtidstest kan påbörjas. Därefter kan 

designen utvärderas samt se hur bussningar, länkhuvudet och fjäderstyrningen står emot 

slitage och belastning.  

 

På grund av tidsbrist och förflyttning av laborationen på företaget, hann prototypen inte testas 

två miljoner cykler. Den testades för få gånger för att en fullständig utvärdering skulle kunna 

genomföras. Dock visade prototypen tendenser på att den skulle fungera väl. Fjädern i 

prototypen var inte anpassad till våra beräkningar utan det sattes in en tillgänglig fjäder på 

plats. Denna fjäder gav mycket högre mothållskraft och detta på grund av fjädern valdes inte 

efter specifikationerna enligt kapitel 7.2 som baserat på fjäderkonstant och fjäderns obelastade 

längd.  En annan faktor var att testkörningen gjordes med en plastpedal som resulterade i stora 

sviktningar.  

8.2 Tidsaspekt 

Då tiden var begränsad i samband med detta examensarbete, kunde inte utvecklingen följas 

upp. Ett moment som försvann på grund av tidsbrist var att sätta prototypen i en 

klimatkammare för att försäkra sig om att kyla eller värme inte påverkar funktionen.  

8.3 Företagsrespons 

Handledarna på företaget var positiva till designen och funktionen. Prototypen hade kompakt 

design och var enkelt byggd för att smidigt kunna byta komponenter efter slitning. ”Det bästa 

mothållet vi har haft hittills” enligt Stefan Alf3. Det var positivt att det fanns en prototyp med 

alla konstruktionsritningar samt alla kalkyler på Excel då det skulle underlätta mycket vid val 

av fjäderkraften och fjäder längden.  

8.4 Metod 

Projektet påbörjades med informationssamling på förertaget om kopplingspedaler och 

mothåll, som redan även användes på företaget. Detta var nödvändigt för att författarna 

saknade erfarenheter inom detta område och behövde vidga sina vyer och få mer teoretisk 

kunskap om hur en kopplingspedal funkar. Informationssamlingen lade grunden för hela 

arbetet.  

 

Med tanke på att detta arbete bygger på de mothållslösningarna som redan fanns på förteget 

var det viktig att göra en noggrann analys på de mothållslösningar som används i nuläget för 

att se vad som fungerade bra och mindre bra. Därför var en god idé att börja med förstudien 

och brainstormingen. De tillsammans satte riktning på hela arbetet. Vid förstudien 

analyserades det exakt vad företaget hade problem med. Därmed formades arbetets 

tillvägagångssätt och arbetets mål. Vid brainstormingen kom många idéer och lösningar fram 

som enkelt kunde presenteras genom skissning för handledarna på företaget. Slutligen 

                                                 
3 Stefan Alf, Testingenjör på CJ Automotive den 4 mars 2016 
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användes 3D/CAD programmet Creo parametric som bidrog mycket vid arbetet och gjorde 

det lättare att visualisera hur mekanismen fungerade.  
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9 Rekommendationer 
Ett nära samarbete med testavdelningen gav ett flertal viktiga erfarenheter och ökad kunskap 

inför framtida projekt. För en fullständig utvärdering och testresultat rekommenderas 

följande: 

 

 Genom att tillverka en ny prototyp med bättre utrustning, det vill säga verktyg som ger 

noggrannare lägestoleranser i konstruktionen, kommer man ifrån osäkerheten kring 

den nuvarande prototypen som är tillverkad med begränsade resurser. Prototypen har 

inte rätt dimensioner vilket påverkar resultatet negativt. 

 

 Utföra långtidstester på prototypen och observera hur belastningen påverkar 

funktionen över tid. 

 

 Sätta prototypen på prov i klimatkammaren för att försäkra sig om att kyla och värme 

inte påverkar prototypens funktion. 

 

 Välja rätt materialegenskaper till de komponenter som utsätts för vibrationer i 

testmiljön, exempelvis att använda slitstarka bussningar. Detta för att stå emot slitage 

som uppstår vid vibrationerna.  

 

 Olja in plastbitarna för att minska friktionen i den mekaniska konstruktionen.  
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10 Slutsats 
 

Uppgiften var att ta fram ett mothåll som har samma karakteriska kraft-vägkurva som en 

membranfjäder. Efter en noggrann analys av två huvudområden, tryckande och dragande 

hävarmsfjäder, valdes tryckande hävarmsfjäder som mothåll av den anledning att designen 

kunde göras mer kompakt. Det togs även fram en prototyp på tryckande hävarmsfjädern som 

företaget kunde testköra i laborationslokalen där prototypen testkördes med en kopplingspedal 

i plast. 

 

Enligt resultatet av testkörningen i underrubrik 7.3 sviktade plastpedalen avsevärt eftersom 

fjädern som sattes in var för stark för den typen av pedal. Detta syns tydligt i grafen i Figur 39 

där lutningen i början av pedalslaget är alldeles för linjär. Dock avtar kraften efter en viss 

slaglängd i grafen och på så sätt visar den tendenser av en karakteristik kraft-vägkurva som 

membranfjäder har.  

 

Efter testkörningen av prototypen konstaterades det av handledarna på företaget att det var 

enkelt att justera mothållskraften genom att sätta in olika typer av fjädrar med olika värden på 

fjäderkonstanter. Efter genomgång av slutlig konstruktion noterades även enkelheten i att 

tillverka prototypen där inga avancerade konstruktionsdetaljer ingår. Efter en muntlig 

kalkylering av slutkonstruktionens uppskattades tillverkningspriset för prototypen till under 

5000 kr. Det gjordes inget klimattest på prototypen därför är det svårt att veta om prototypen 

klarar av temperaturintervallet +80 och -40 grader Celsius. 

 

Det ser dock lovande ut anser både författarna och företaget. Författarna är övertygade att det 

valda konceptet tryckande hävarms mothåll fungerar. Utifrån de resultat, analys och 

förbättringsförslag som erhållits finns det god mjölighet att klara de generalla kraven och ta 

fram ett mothåll som ger en mer realistisk kraft-vägrelation som en membranfjäder har. 
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Definition av begrepp 

Tryckplatta En mekanisk konstruktion som är belägen 

mellan växelådan samt motorn i en 

motordriven fordon. Vars uppgift är att 

överföra motormomentet ifrån motorn till 

växelådan via kopplingslamellen. 

Huvudkomponenen i en tryckplatta är en 

membranfjäder.  

 CJ Automotive Företaget som gav möjligheten att genomföra 

detta examensarbete. 

Membranfjäder Är en konisk formad fjäder, membranfjädern 

skapar påtryckningskraft som behövs för 

överföring av vridmoment till ingångsaxeln, 

då fjäderformen går från konisk till platt 

tillstånd. 

3D/CAD Datorstöd konstruktion 

Koppling En mekanisk anordning för att överföra kraft 

från motorn till växelådan, och möjliggör 

växlingar. 

Hävarm En mekanisk princip för att öka kraften på 

bekostnad av arbetslängden 

Vevaxel Mekanisk princip för att konvertera linjär 

rörelse till axiell rotation 

Slavcylinder/huvudcylinder Mekaniska komponenter i fordon för att 

överföra förarens fotrörelse till tryckplattan,  

Lamell En slit del i kopplingar, tryckplattan 

applicerar tryck på lamellen som överför 

kraften mellan motorn och växellådan.   
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Bilaga 1 Cad ritningar 
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Bilagor 
Bilaga 1: 

CAD ritningar 
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